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Gemeente Vlissingen, populair geformuleerde besluitenlijst 
B&W 26 januari 2021 
Vastgesteld 2 februari 2021 

1267735 - Aanpassing 2020 Ligplaatsenoverzicht Binnenhaven Vlissingen 
behorend bij Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening 
Vlissingen 2017 
Op 14 maart 2017 heeft het college het Uitvoeringsbesluit en nadere regels 
Havenbeheersverordening 2017 vastgesteld. Bij dit uitvoeringsbesluit behoort een kaart 
waarop de (huidige) beschikbare ruimte voor ligplaatsen, ligplaatsvergunninghouders en 
categorieën schepen zijn aangegeven, het ligplaatsenoverzicht. Dit ligplaatsenoverzicht is bij 
besluiten van 18 juli 2017 en 17 juli 2018 aangepast/geactualiseerd. Op dit moment is een 
nieuwe actualisering aan de orde. De gemeente verhuurt kadedelen (inclusief aangrenzend 
water) aan de Visserijkade in de Binnenhavens aan bedrijven die gevestigd zijn in de 
Binnenhavens of zich daar willen vestigen.  
Thans zijn met nog meer partijen private afspraken gemaakt, zodat deze zones worden 
uitgebreid terwijl de zone bestemd om flexibel in te zetten niet meer toepasbaar is. Het 
college stemt in met het uitvoeringsbesluit en besluit tevens dat het wenselijk is om meteen 
ook de eerdere vervanging van de havenmeester te formaliseren in het uitvoeringsbesluit. 

1276369 - Uitvoering principe-akkoord BRIKS-taken - sluiten 
samenwerkingsovereenkomst DCMR/RUD-Zeeland en de gemeente 
Op 10 november 2020 heeft het college ingestemd met het principe- en bestuurlijke akkoord 
BRIKS provinciale bedrijven. In het kort samengevat komt dit besluit er op neer dat de 
Zeeuwse gemeenten de BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en sloop) voor de 
zware en middel-zware milieubedrijven blijven uitvoeren. De gemeenten worden voor de uit 
te voeren werkzaamheden van advisering, toezicht en handhaving op grond van de 
producten-diensten-catalogus van de provincie Zeeland betaald. Het akkoord en de 
samenwerkingsafspraak wordt volgens het besluit na 1 jaar geëvalueerd. 
De samenwerkingsovereenkomst, waarin DCMR en de RUD-Zeeland het bestuurlijke 
akkoord hebben uitgewerkt, is nu beschikbaar. Het college besluit deze overeenkomst aan te 
gaan. 

1271560 - Regionaal en Walchers Programma Volwasseneducatie 2021 
De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) draagt gemeenten op te zorgen voor een aanbod 
volwasseneneducatie met voldoende aandacht voor alle doelgroepen (analfabeten, 
laaggeletterden en vrijwillige inburgeraars c.q. niet-inburgeringsplichtigen). Doel daarbij is 
bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen (18 jaar en ouder) en waar mogelijk 
aansluitend op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. 
Hiertoe moeten gemeenten samenwerken. Binnen de regio Zeeland is Goes als 
contactgemeente aangewezen. Per kalenderjaar wordt door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap een specifieke uitkering educatie verstrekt aan de contactgemeente. 
Gemeente Goes maakt afspraken met de overige Zeeuwse gemeenten over de uitvoering. 
Uitgangspunt is sub regionale uitvoering en verantwoordelijkheid. De regionale afspraken 
zijn vastgelegd. Dit is een wettelijke verplichting. De contactgemeente stelt dit plan formeel 



Pagina 2 van 3 
 

vast. Voor ons betekent dat Walcherse uitvoering. De Walcherse gemeenten hebben met 
Scalda en de ZB afspraken gemaakt over educatietrajecten. 
Het college stemt in met het Regionaal Educatieplan 2021, de afspraken met gemeente 
Goes over de uitvoering daarvan en de subsidieverlening aan Scalda en de ZB ten behoeve 
van hun Walcherse activiteitenplannen 2021 door de Walcherse gemeenten. Het college 
stemt in het activiteitenplan Educatie 2021 Walcheren van Scalda voor een bedrag van € 
329.143 en het activiteitenplan Taalhuis Walcheren 2021 van ZB Planburo (ZB) voor een 
bedrag van € 107.000. 

1275368 - Antwoordbrief gevraagd advies SCW Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening 2021 Orionis Walcheren 
De gemeente heeft advies gevraagd aan de Sociale Cliёntenraad Walcheren (SCW) over de 
verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 Orionis Walcheren. Op het ontvangen 
advies krijgt de Sociale Cliëntenraad Walcheren een antwoordbrief. De gemeente 
Middelburg verstuurt de antwoordbrief namens de drie Walcherse colleges naar de Sociale 
Cliëntenraad Walcheren. 

1268787 - Paraplubeheersverordening parkeernormering 
Op 22 oktober 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak 
gedaan over een situatie bij de gemeente Rijswijk, die gevolgen heeft voor de 
beheersverordeningen in Vlissingen alsmede voor het 'paraplubestemmingsplan 
parkeernormering' ter plaatse van de beheersverordeningen. Kern van de uitspraak is dat 
een (paraplu)bestemmingsplan geen regeling mag bevatten over beheersverordeningen. 
Deze uitspraak heeft tot gevolg dat ter plaatse van de vigerende beheersverordeningen in 
Vlissingen, het paraplubestemmingsplan parkeernormering onverbindend moet worden 
geacht.  
Dit heeft tot gevolg dat er geen parkeernormen (meer) van kracht zijn voor de gebieden 
waar beheersverordeningen gelden. Daarom heeft het college een 
paraplubeheersverordening voor parkeernormen vastgesteld, die inhoudelijk overeenkomt 
met het paraplubestemmingsplan parkeernormering. 

1277325 - Benoeming Lid Raad van Toezicht Mondia Scholengroep 
Op grond van de statuten is het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken van 
de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (bevoegd gezag Mondia 
Scholengroep) opgedragen aan de Raad van toezicht (RvT). De leden hiervan worden door 
de gemeenteraden van de gemeenten Middelburg en Vlissingen benoemd.  
In de samenstelling van de RvT is een vacature ontstaan door het verstrijken van de 
zittingsperiode van een lid.  
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voordracht door de RvT tot 
benoeming van de heer G.C. Voet als lid van de RvT. 

1278349 - Vaststelling bodemenergieplannen en wijziging interferentiegebieden 
Claverveld en Souburg Noord 
Voor de plangebieden Claverveld fase 2, Souburg Noord fasen 2 en 3 en Hof Vlugtenburg 
zijn bodemenergieplannen opgesteld. Met het vaststellen van de bodemenergieplannen door 
het college vormen de algemene en locatie specifieke regels uit de plannen het 
toetsingskader bij vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergiesystemen. 
Burgemeester en wethouders zijn, conform de Verordening interferentiegebieden 
bodemenergiesystemen 2020, bevoegd de grenzen van een interferentiegebied te wijzigen. 
De bodemenergiesystemen in de eerste fasen van Claverveld en Souburg Noord zijn 
inmiddels vrijwel allemaal gerealiseerd, waardoor deze fasen niet meegenomen zijn in de 
bodemenergieplannen. Geconstateerd is dat in de binnenkort te bouwen woonwijk 
Vlugtenburg, noordoostelijk van Souburg Noord fase 3, ook gesloten 
bodemenergiesystemen voorzien zijn. 
De begrenzing van de vorig jaar vastgestelde interferentiegebieden wordt hierop aangepast. 
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1276083 - Bommenregeling (november 2019 – november 2020) 
In de periode van november 2019 tot en met november 2020 zijn diverse onderzoeken ten 
behoeve van opsporing en ruiming van niet-gesprongen conventionele explosieven 
uitgevoerd. Dit zijn onderzoeken geweest voor zowel gemeentelijke projecten, als voor 
projecten van derden. De financiering voor de opsporing en ruiming van niet-gesprongen 
conventionele explosieven verloopt via het gemeentefonds; dit is geregeld in de 
Bommenregeling. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten een aanvraag indienen bij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een bijdrage vanuit het 
gemeentefonds ten behoeve van het opsporen en ruimen van niet-gesprongen 
conventionele explosieven.  
Naast de uitgevoerde onderzoeken zijn ook ambtelijke uren ingezet ten behoeve van 
opsporing en ruiming van niet-gesprongen conventionele explosieven. De kosten voor deze 
ambtelijke uren worden tevens ingediend voor een bijdrage uit het gemeentefonds. Het deel 
van de bijdrage uit het gemeentefonds voor de ambtelijke uren wordt in 2021 ingezet op 
efficiencywinst en besparing van onderzoekskosten voor de gemeente en derden. Een 
actualisatie van de gemeentelijke beleidskaart Conventionele Explosieven moet hiertoe 
bijdragen. Het college stelt de raad voor tot het aanvragen van een bijdrage in de kosten van 
in totaal € 552.552,13 (excl. BTW) voor opsporing en ruiming van niet-gesprongen 
conventionele explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

1277582 - Aanvulling decembercirculaire 2020 meerkostenregeling Jeugdwet 
en Wmo inclusief Beschermd wonen 
In september 2020 hebben alle dertien Zeeuwse colleges ingestemd met het gezamenlijk 
uitvoeren van de meerkostenregeling voor de Jeugdwet en Wmo. (Centrum)gemeente 
Vlissingen heeft hierover een aanvullend besluit genomen ten aanzien van de centrumtaken 
Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen. De meerkostenregeling is 
een compensatieregeling om zorgaanbieders tegemoet te komen in de kosten voor 
maatregelen die zij hebben getroffen tijdens de coronacrisis om te voldoen aan de RIVM-
richtlijnen.  
In de decembercirculaire 2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de 
Jeugdwet, Wmo en Beschermd wonen. Dit besluit ziet toe op de manier waarop deze 
aanvullende middelen worden ingezet voor verdere uitvoering van de meerkostenregeling. 

1275206 - Vaststelling Visie Stationsgebied Vlissingen 2025 
Van 7 oktober 2020 tot en met 17 november 2020 hebben stakeholders en andere 
geïnteresseerden kunnen reageren op de concept-visie Stationsgebied Vlissingen 2025. De 
inspraakprocedure heeft vanwege Covid-19 digitaal plaats gevonden. De ingediende reacties 
zijn beantwoord in het inspraakschrift. Dit geeft geen aanleiding om de inhoud van de 
concept-visie aan te passen. Het college stelt de Visie Stationsgebied Vlissingen 2025 vast 
en informeert hierover de gemeenteraad. 
De visie vormt een opmaat voor een plan van aanpak met betrekking tot het fiche 
Bereikbaarheid (onderdeel Ontwikkeling Stationsgebied Vlissingen), dat onderdeel uitmaakt 
van het compensatiepakket "Wind in de Zeilen". 
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